Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
05-01-2021
F.15/20/199
NL:TZ:0000144874:F001
11-06-2020

R-C
Curator

mr. J. van der Kluit
mr M.W. Schüller

Algemene gegevens
Naam onderneming
Paul Schoenmakers Schiphol B.V.

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
Paul Schoenmakers Schiphol B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 34087140, statutair gevestigd te Nieuw -Vennep, feitelijk
gevestigd te (1118 AX) Luchthaven Schiphol aan Aankomstpassage 31. Zij
neemt deel aan het rechtsverkeer onder de handelsnaam Paulo Salotto
Leather & Travelgoods.

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van gefailleerde bestaan uit het in de Aankomsthal op de
luchthaven exploiteren van een w inkel in lederw aren en reisartikelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.678.837,00

€ 164.495,00

€ 224.901,00

2018

€ 1.804.334,00

€ 116.918,00

€ 168.353,00

2019

€ 1.317.579,00

€ 19.459,00

€ 134.999,00

Toelichting financiële gegevens

09-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers zijn ontleend aan de in opdracht van gefailleerde door haar
boekhouder samengestelde jaarcijfers.

09-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

09-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 63.706,11

09-07-2020
1

Toelichting
Het betreft de som van het aanw ezige banksaldo, vermeerderd met
nagekomen ontvangsten en de opbrengst van de door de boedel verkochte
voorraad.
€ 93.509,80

05-01-2021
3

Toelichting
Het saldo is toegenomen met een termijnbetaling in het kader van een met
de bestuurder/aandeelhouder getroffen regeling.

Verslagperiode
van
11-6-2020

09-07-2020
1

t/m
8-7-2020
van
8-8-2020

08-10-2020
2

t/m
8-10-2020
van
8-10-2020

05-01-2021
3

t/m
5-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 36 min

2

25 uur 30 min

3

19 uur 36 min

totaal

78 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Curator: 32,4 uren
mr. P.J. Mijnssen: 1,2 uren

09-07-2020
1

Curator: 25,1 uren
mr. S.E. de Vries: 0,4 uren

08-10-2020
2

Curator: 11,9 uren
mr. P.J. Mijnssen: 0,9 uren
dhr. P.J. Kruysw ijk: 6,8 uren

05-01-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder is Airport Trade & Marketing B.V. Als
volledig gevolmachtigde treedt op mevrouw M.J. Rijkhoff-Koedooder, als
beperkt gevolmachtigde treedt op mevrouw S.J.M. van Egmond-Rijkhoff.

09-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er w as een Verzuimpakket W erkgever afgesloten bij nationale Nederlanden
met een Module Dienstverzuim en een Module Ziekteverzuim.

09-07-2020
1

1.4 Huur
Er is een huur- en concessieovereenkomst met betrekking tot de w inkelruimte
in de Aankomstpassage. Gefailleerde is een maandelijkse vaste huur (€
6.672,85) verschuldigd, te vermeerderen met servicekosten (voorschot €
846,34) alsmede een omzetgerelateerde afdracht. Daarnaast is er een
huurovereenkomst met betrekking tot de ondergrondse opslag (€ 2.471,87).
Met de luchthaven vindt overleg plaats over een overname van de
overeenkomsten door een derde.

09-07-2020
1

De huur- en concessieovereenkomst met betrekking tot de w inkelruimte zijn
met w ederzijds goedvinden beëindigd per 31 juli 2020. De huurovereenkomst
met betrekking tot de ondergrondse opslag is met w ederzijds goedvinden per
datum faillissement beëindigd.

08-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde is voor haar omzet volledig afhankelijk van de passagiersstromen
op de luchthaven Schiphol. Als gevolg van de overheidsmaatregelen vanw ege
de Covid-19-crisis ("lock dow n") kw am de omzet per medio maart vrijw el
geheel tot stilstand.
Het grootste deel van de omzet kw am van drie door gefailleerde gevoerde
merken, Tumi, Rimow a en Samsonite. In 2018 heeft Rimow a haar
distributiecontract met gefailleerde opgezegd, w aardoor gefailleerde dit merk
niet meer kon en mocht verkopen. Tot en met het tw eede kw artaal 2019 had
gefailleerde nog voldoende voorraad, w aardoor de omzet min of meer op peil
bleef. Door het uitverkopen van deze voorraad is de marge snel teruggelopen.
Pogingen om de w eggevallen omzet van dit merk te vervangen zijn maar ten
dele geslaagd. Verkoop via internet biedt geen alternatief, omdat de
reisbranche vrijw el tot stilstand is gekomen.

09-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

09-07-2020
1

Toelichting
Er w aren 6 personeelsleden parttime w erkzaam in de w inkel op Schiphol Plaza.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

09-07-2020
1

Toelichting
Een van de arbeidsovereenkomsten w as aangegaan voor bepaalde tijd en liep
af per 31 mei 2020.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-6-2020

6

De w erkzaamheden w aren per datum faillissement tot een eind
gekomen. De curator heeft gedurende de opzegtermijn geen
gebruik van het personeel gemaakt.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
ontslagaanzegging, tel en corr UW V en bestuurder

09-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

w inkelinventaris

€ 12.100,00

totaal

€ 12.100,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een doorstart aangeboden aan
geïnteresseerde partijen. Er heeft uiteindelijk geen doorstart plaatsgevonden.
De bedrijfsmiddelen zullen alsnog w orden verkocht/geveild.

09-07-2020
1

De w inkelinventaris is aan Lagardere Travel Retail verkocht voor een bedrag
van € 12.100,00.

08-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de vorderingen van de belastingdienst is het bodemvoorrecht van
toepassing.

09-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie, correspondentie gegadigden.

09-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Een hoeveelheid koffers, lederw aren en
reisbenodigdheden.

€ 53.200,00

totaal

€ 53.200,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Naast de gegadigden voor een doorstart w as er een buitenlandse partij
uitsluitend in de voorraad geïnteresseerd. Aan deze partij is de voorraad
verkocht. De opbrengst is ruim tw ee maal hoger dan de in opdracht van de
boedel getaxeerde liquidatiew aarde.

09-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie en bezoek luchthaven met taxateur, div correspondentie met
gegadigden en koper voorraad.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

09-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

vordering op gelieerde vennootschap Seal and
Go B.V.

€ 1.339,94

€ 1.339,94

totaal

€ 1.339,94

€ 1.339,94

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vordering betreft een intercompany-vordering ter zake van onderhuur van
een gedeelte van de ondergrondse opslag, w aar Seal and Go haar voorraad
had opgeslagen. De daaraan ten grondslag liggende onderhuurovereenkomst
is beëindigd.

09-07-2020
1

Seal and Go heeft de op haar openstaande vordering voldaan. Er zijn verder
geen debiteuren.

08-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse correspondentie met Seal and Go

09-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft geen vordering

09-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leaseovereenkomsten.

09-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde w as als groepsvennootschap mede verbonden voor de vordering
van de Rabo Bank op Airport Trade & Marketing B.V. In dat kader had zij haar
vorderingen, voorraden en inventaris aan de bank verpand. De bank heeft
haar pandrechten ten opzichte van gefailleerde vrijgegeven.

5.4 Separatistenpositie

09-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De inkoop voor de groep vindt plaats door moedervennootschap Airport Trade
& Marketing B.V. De van haar gekochte voorraad w as volledig betaald. Er is
geen sprake van eigendomsvoorbehoud.

09-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen partijen die zich hebben beroepen op het retentierecht.

09-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen partijen die beroep hebben gedaan op het recht van reclame.

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nu de bank haar pandrechten heeft vrijgegeven valt de gehele opbrengst van
de voorraad in de boedel. Van een boedelbijdrage is derhalve geen sprake.

09-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bestuurder, correspondentie bank.

09-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn gedurende het faillissement niet voortgezet.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft na aanvankelijke interesse van diverse partijen uiteindelijk geen
doorstart plaatsgevonden.

09-07-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Divers telefonisch overleg en correspondentie met gegadigden. Opstellen NDA
en verkoopmemorandum.

09-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. Nader onderzoek volgt.

09-07-2020
1

De administratie biedt goed inzicht in de rechten en plichten van gefailleerde.
Aan de boekhoudplicht is voldaan.

05-01-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is vastgesteld en gedeponeerd op 21
september 2018. De jaarrekening over het boekjaar 2018 is vastgesteld en
gedeponeerd op 16 juli 2019. De jaarrekening over het boekjaar 2019 is
vastgesteld op 4 mei 2020 en gedeponeerd op 5 mei 2020.

09-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de vennootschap is zij vrijgesteld van de verplichting
tot accountantscontrole.

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 22 juni 1994, w aardoor niet meer eenvoudig
is na te gaan of de aandelen zijn volgestort. De vordering tot volstorting van
de aandelen is bovendien verjaard. Er zal ter zake dan ook geen nader
onderzoek plaatsvinden.

09-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek volgt.

09-07-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
1

Toelichting
Een crediteur van gefailleerde is op de dag van het faillissement voldaan. De
curator heeft zich beroepen op het arrest JPR/Gunning q.q. en heeft de
crediteur verzocht het door hem ontvangen bedrag van € 4.915,56 aan de
boedel te voldoen. Aan dat verzoek is per de datum van dit verslag nog niet
voldaan.
In onderzoek

08-10-2020
2

Toelichting
De crediteur heeft het op de datum van het faillissement aan hem betaalde
bedrag van € 4.915,56 aan de boedel voldaan.
Ja
Toelichting
Uit onderzoek van de administratie is gebleken dat de vennootschap in mei
2020 een dividenduitkering aan de enig aandeelhouder heeft gedaan. Met de
aandeelhouder is een regeling getroffen op grond w aarvan het aldus
ontstane tekort in drie termijnen van € 10.000 w ordt terugbetaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

05-01-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek bankmutaties, correspondentie met bestuurder en crediteur.

09-07-2020
1

Correspondentie en telefonisch overleg met advocaat van de aandeelhouder
inzake restitutie van de dividenduitkering. Correspondentie rechtercommissaris.

05-01-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 31.277,83

08-10-2020
2

Toelichting
Dit bedrag is de som van de loonvordering ex art 66 lid 1 W W en premie w gdeel ex art 66 lid 3 W W van het UW V en de boedelvordering van de verhuurder
ex art. 39 Fw
€ 32.107,59

05-01-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.729,00

09-07-2020
1

€ 14.530,00

08-10-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-07-2020
1

€ 12.665,86

08-10-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

09-07-2020
1

Toelichting
5 ingediend
18

08-10-2020
2

Toelichting
6 ingediend
6

05-01-2021
3

Toelichting
Schiphol Real Estate heeft haar concurrente vordering ingetrokken, w aarmee
een bedrag van ruim € 60.000 is gemoeid. Als gevolg van deze intrekking zal
naar verw achting aan concurrente crediteuren een substantiële uitdeling
kunnen plaatsvinden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 107.591,15

09-07-2020
1

Toelichting
ingediend
€ 108.144,28

08-10-2020
2

€ 42.466,77

05-01-2021
3

Toelichting
De omvang van de concurrente crediteuren is afgenomen door het intrekken
van haar vordering door Schiphol Real Estate.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vereenvoudigd

09-07-2020
1

Het gerealiseerde actief neemt toe met € 30.000 als gevolg van de met de
aandeelhouder getroffen regeling, w aarvan een termijn van € 10.000 al is
voldaan. Nu Schiphol Real Estate haar vordering heeft ingetrokken bestaat
het vooruitzicht op een substantiële uitdeling aan de concurrente
crediteuren.

05-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse correspondentie Schiphol.

05-01-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

09-07-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Al hetgeen dat volgt uit het voorafgaande.

09-07-2020
1

Monitoren betalingsregeling met aandeelhouder, verificatievergadering,
uitdeling aan crediteuren.

05-01-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-07-2020
1

Medio 2021

05-01-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
2-4-2021

05-01-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging

05-01-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

